
  

  

 

ПОЗИЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“ ОТНОСНО ПРЕПОРЪКА НА 

СЪВЕТА НА ЕС ОТНОСНО ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА 

ВЪЗРАСТ: ЦЕЛИТЕ ОТ БАРСЕЛОНА ЗА 2030 Г. 

 

Фондация „За Нашите Деца“ приветства приетата на 8.12.2022 г. Препоръка на 

Съвета на Европейския съюз относно образованието и грижите в ранна детска 

възраст: целите от Барселона за 2030 година. Препоръката поставя обща за 

Европейския съюз цел най-малко 45% от децата под 3 годишна възраст да участват 

в услуги за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и най-малко 96 % 

от децата на възраст между три години и възрастта за започване на задължително 

начално образование да участват в ОГРДВ.  

Приветстваме още акцентите в Препоръката за: 

 целенасочени мерки, с които ще се увеличи участието в ОГРДВ на деца от 

семейства в неравностойно положение, включително деца от семейства в 

риск от бедност или социално изключване, деца със специфични нужди или 

специални образователни потребности; 

 програми за обучение на персонала в областта на ОГРДВ, качествената 

заетост и справедливите условия на труд; 

 развитие на професионални мрежи за лица, заети в сектора на ОГРДВ; 

 гарантирано място за всяко дете в услуги за ОГРДВ и достатъчен 

териториален обхват на предоставянето на ОГРДВ; 

 активното предоставяне на подкрепа и ясна информация за ползите от 

посещаването на ОГРДВ и за съществуващите възможности за всички 

родители като се вземат предвид техните умения, способности, социално-

икономически произход и евентуални увреждания; 

 осигуряване на тясно сътрудничество между различните институции за 

разработване на политики за ОГРДВ; 

 подобряване на събирането на данни за участието на децата в ОГРДВ, 

включително данни по възраст, по пол, включително по отношение на децата 

в уязвимо или неравностойно положение. 

В контекста на Препоръката на Съвета, смятаме, че българските власти 

трябва да предприемат неотложни действия за: 

 Приемане на Национална стратегия за ранното детско развитие; 

 Внедряване на Националната рамка за висококачествени услуги за 

образование и грижи в ранна възраст с общи стандарти за услугите за деца 

0-7 годишна възраст. 
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Също така, считаме че е наложително българските власти да преразгледат 

заложените в националните стратегически документи до 2030 г. целеви индикатори 

за обхват на деца в услуги за ОГРДВ и да ги синхронизират с целите на ЕС. 

Съгласно специфичните цели в Препоръката на Съвета за държави, които не са 

постигнали целта от Барселона 2002 г., към 2030г. в България би следвало най-

малко 35% от децата под 3 годишна възраст да участват в услуги за ОГРДВ. 

Одобреният наскоро от Министерски съвет Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за детето, съдържа значително по-ниски цели, както за 

участието на деца под 3 годишна възраст (25%), така и за участието на деца от 3 г. 

до постъпване в първи клас (86.3%).  

Фондация „За Нашите Деца“ е готова да окаже подходящо съдействие на 

националните власти за привеждане на политиките за услуги ОГРДВ в съответствие 

с нормативните документи на ЕС. 

 


